Jury rapport versierde wagens
Algemene indruk
Het was een prachtige, ontzettend goed verzorgde en bovenal
vrolijke optocht! De prachtige bloemstukken op bijna elke wagen
en zelfs de versierde muziekwagen maakte het helemaal af. Op
elke wagen was het overduidelijk dat er met veel energie en veel
plezier aan is gewerkt. En dat maakt het voor ons misschien wel
extra moeilijk. Een groot compliment aan iedereen.
Er waren bovendien wel drie wagens met jeugd. Wat een grote
rijkdom voor de Haule. Hier mogen jullie trots op zijn.
Een algemene kleine tip voor de volgende editie is om meer
doorkijk en openheid in de wagens creeren. Het maakt het geheel
iets interessanter als de voorkant of achterkant niet met grote
objecten is dicht gemaakt.

De wagens
2.Kerkbuurt/ Disney land
(1e
prijs buurten 26 pt)
Een dankbaar thema! De liefde voor detail is wat aan deze
wagen opviel. Het plaatje was helemaal compleet. Zelfs de
tractor was goud gespoten! Ontzettend mooi gemaakt. Onze
complimenten.
3. Gymvereniging/"We like to move it"
(3e prijs verenigingen 21pt)
Less is more! De focus lag op de kinderen. Leuk om op deze
manier de vereniging toch weer even onder de aandacht te
brengen.

4. Andre en vrienden/New kids
(3e
prijs verenigingen 21 pt)
Leuk initiatief! We hopen dat dit aanmoedigt om de volgende
keer nog meer uit te pakken.
5. Zwette '93/Mega piraten festijn
(2e prijs buurten 25 pt)
Wat een feestje! De inzet en het spel van alle mensen op en
rond de wagen was heerlijk om naar te kijken.
6. Claes Egbesweg/Bo(o)m vol wensen
(4e prijs buurten 23 pt)
Een leuke interpretatie van het thema! De wensboom gaf een
mooi beeld op de wagen.
7. VSTK/Smurfenland
(3e
prijs buurten 24 pt)
Ook hier weer veel liefde voor detail te vinden. Mooie
afwerking en consequente doorvoering.
8. Vrouwen van Nu/Vrouwen van nu breien alles samen
(1e prijs verenigingen 23 pt)
Een toonbeeld van het moderne handwerk. Het was een
kleurrijk en vrolijk geheel. En de girlpower van deze vrouwen
zat zelfs op de tractor. Mooi!
9. Oude Smids/"Wereld wijd verbonden"
(10e prijs buurten 19 pt)
Een technisch hoogstandje om de wereldbol op de wagen te
laten draaien. Respect hiervoor. Alle moderne en iets minder
moderne communicatiemiddelen kwamen langs. Leuk
gedaan!
10. OBS De Trede/Trede 2044
(2e prijs verenigingen 22pt)
Leuk hoe ook hier de moderne techniek werd gebruikt.
Inclusief film op de televisie. Mooi gevonden!
11. Polderbuurt/Efteling

(4e prijs buurten 23pt)
Mooi hoe zelfs de auto helemaal was geïntegreerd in het
thema van de wagen. Paste er helemaal bij en maakte het
geheel net even af.
12 Marit/Alissa/Laura/Pizzastukken
(1e prijs individueel 24pt)
Twee grote lopende pizzastukken compleet met bakoven,
meel en pizzadozen. Dat ziet een dorp niet vaak! Respect
meiden!
13 Hop/ "Hop-tub"
(5e prijs verenigingen 19 pt)
Een lekker warm feestje op de vroege zaterdagochtend.
Passend bij het thema! We hopen dat jullie de volgende keer
natuurlijk ook weer meedoen.
14 Tonckensweg/ Fryslan
(7e prijs buurten 21pt)
Wat ons aan deze wagen vooral opviel was de energie en de
vrolijkheid waarmee de vrouwen al zingend op en rond de
wagen de passende uitstraling aan de wagen gaven. Fryslân
boppe!
15. De Anoniempjes 2015/ Zonder kopzorgen
(2e prijs individueel 18pt)
De perfecte manier om toch mee te doen, ook als je
misschien niet zo goed durft! Nergens voor nodig...de
volgende keer iets minder anoniem?
16 Rotondebuurt/ rotonde@emotions
(7e prijs buurten 21pt)
Een prachtig draaielement op de wagen. Het kon niet op.
Betekenden de smileys dat jullie erg blij zijn met de rotonde?
17 Oude Schoolbuurt/ "Galerie van een leuke buurt"
(7e prijs buurten 21pt)
Allerlei leuke taferelen die men op deze buurt ‘liket’. Dat

maakt het meteen persoonlijk. Een gezellige wagen!
18 Nieuwe Schoolbuurt/ "Barbecue -Oergezellig"
(4e prijs buurten 23pt)
Deze wagen ging een stukje in de tijd terug, dat": was
duidelijk te zien. Leuke interpretatie van het thema.
19 Hilbrand en vrienden/ Apreski
(6e prijs verenigingen 18pt)
De jeugd op de wagen moest even los komen, maar tegen het
einde van de optocht was het apres-ski-gevoel wel
aangekomen. Ook jullie doen de volgende keer weer mee
toch?

Jury rapport buurtversiering
Het is duidelijk dat er ook aan de straatversiering veel
aandacht is besteed. Het zag er allemaal keurig uit en en had
een connectie met het onderwerp op de wagen. Het was leuk
om door het dorp te rijden als jury maar ook als passant. Er
zat van alles tussen van de humor in smurfenland tot de
persoonlijkheid van de galerie van een leuke buurt. Alles
getuigde van goede samenwerkin en verbinding. Waar een
klein dorp groot in kan zijn. Voor iedereen n dikke pluim.
Buurtversiering
4. Smurfenland
Het thema van de wagen was prachtig doorgezet naar de
buurt. De smurfen waren overal, tot op de straatnaam=ordjes! Er is duidelijk met het thema gespeeld. Heel creatief!
1. Disney
Ook hier was de link met de wagen duidelijk te herkennen. De
borden waren ontzettend mooi gemaakt.
7. Fryslan

De straat straalde uit dat het ‘grutsk’ is op eigen provincie.
Leuk hoe een straat die zo verspreid is, toch een eenheid kan
zijn.
5. Wereldwijd verbonden
Een internationaal geheel met al die vlaggen. Jullie hebben
bewezen dat je een thema kunt neerzetten met maar een
paar middelen.
3. Bo(o)m vol wensen
Een hele actuele en zelfs op het eigen dorp toegesneden
uitvoering. Super leuk gedaan!
Rotonde @ emotions
Een buurt om vrolijk van te worden. De emoticons hadden
duidelijk de overhand genomen. Smile!
9. Galerie van een leuke buurt
Een hele originele invulling van het thema. Iedereen z’n eigen
invulling van wat die leuk vindt.Hierdoor krijgt het iets unieks
en persoonlijks.
10. Oergezellige buurt. Asterix en Obelix waren in elke tuin
terug te vinden. Een leuke connectie met het thema van de
wagen en barbecuen.
2. Piratenfestijn
Ook hier weer een originele invulling van het thema. De
grootste sterren stonden hier zomaar in de voortuin. Leuk
bedacht!

